Concrete Knowledge

POP OUT
Pop out คืออะไร ?
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Pop out คือ รูทผี่ วิ ของคอนกรีตซึง่ เกิดจากอนุภาคมวลรวมเกิดการขยายตัว และดันออกมา
โดยเกิดการ 2 ลักษณะคือ
1. การขยายตัวทางกายภาพโดยมวลรวมจําพวกมวลรวมเบา หรือจําพวกหินทีพ่ รุนเกิดการ
ขยายตัว จึงทําใหคอนกรีตเกิดการแตกราว ซึง่ มวลรวมจะพาเอาสวนของ Mortar หลุดออกมาดวย
2. การขยายตัวทางเคมีจากปฏิกริ ยิ า Alkalai - Aggregate Reaction ซึง่ เกิดเมือ่ ดางในคอนกรีต
ทําปฏิกริ ยิ ากับซิลกิ า ในทราย ทําใหอนุภาคซิลกิ า เกิดการขยายตัวและดันออกมาเปนรูเล็กๆ ทีผ่ วิ ของ
คอนกรีต

ทําไมบางครัง้ จึงเกิด Pop out ?

เนือ่ งจากในบางครัง้ ดิน หิน และทราย อาจจะถูกทับถมดวยสิง่ เจือปนทีเ่ ปนอันตราย อาทิเชน
ออกไซดของเหล็ก Shales, Chert ทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าได หรือวัสดุทเี่ ปราะบาง เปนตน ดังนัน้ เมือ่ วัสดุเหลา
นีถ้ กู นํามาใชในการผลิตคอนกรีต จึงทําใหเกิดการ Pop out ขึน้ มาในแงของการลดการเกิด Pop out
นัน้ มวลรวมตางๆ ทีน่ ํามาใชจะตองผานเกณฑตามตารางที่ 1 ในความเปนจริงแลวไมมที างจะ
กําจัด สิง่ เจือปนทีเ่ ปนอันตรายในมวลรวมไดอยางสิน้ เชิง จึงไดกาํ หนดใหใหมสี งิ่ เจือปนไดเล็กนอย
ดังนัน้ ก็ตอ งยอมรับกันวา Pop out ก็อาจจะเกิดขึน้ ได
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Pop out ส งผลต อความมั่ นคงของ
โครงสรางหรือไม ?

Popout นัน้ ไมไดสง ผลอะไรตอความแข็งแรงและ
อายุของโครงสรางคอนกรีตเลย เพียงแคสง ผลตอปญหา
ในเรือ่ งความสวยงามโครงสรางเทานัน้

วิธกี ารตางๆ ในการลดการเกิด Pop out
- ใชมวลรวมทีผ่ า นเกณฑขอ กําหนด
- ใชปนู ซิเมนตทผี่ า นเกณฑมาตรฐาน ASTM
- ใชสารกักกระจายฟองอากาศ
- ใชคา W/C และคา Slump ต่าํ ๆ แตตอ งสามารถ
ทํางานได
- ไมทําการแตงผิวคอนกรีตดวยน้าํ ทีเ่ ยิม้ ขึน้ มา
- หลีกเลีย่ งการใชเกรียงเหล็กแข็ง
- ใชวธิ กี ารบมทีเ่ หมาะสม

ตารางที่ 1 แสดงขอกําหนดสิง่ เจือปนในมวลรวมของคอนกรีต
FINE AGGREGATE
COARSE AGGREGATE
MNDOT
MNDOT #3137
BRIDGE
ASTM*
#3137
COARSE C33-90
GENERAL SUPERSTRUCTURE
PARTICLES CLASS 4S USE
1. Clay lumps Max. 3.0% Max. 3.5% Max. 3.0%
& friable
particles
Max. 0.3%
2. Chert (less Max. 5.0% Max. 1%
than 2.4
SpGr SSD)
Total Spall
(MnDOT)
3. Combined Max. 0.5%
1 and 2
4. Coal and
lignite
5. Shale
*On 1/2”
Max. 0.4% Max. 0.27%
sieve*Total
Max. 0.7% Max. 0.3%
sample6. Soft iron
oxideMax. 0.3% Max. 0.2%
Potential
density of
popouts per
sq. yd. with
maximum
deleterious
limits

20 - 30

15 - 20

ASTM*
COARSE
C33-86
PARTICLES CLASS 4S
3.0%
1. Clay lumps
& friable
particles
0.5%
2. Coal and
lignite
3. Other
deleterious
substances
(shale, mica,
soft & flaky
particles)

MNDOT
#3126
GENERAL
USE

0.3%
2.5%

5 - 10

สามารถซอมแซมผิวคอนกรีตทีเ่ กิด Pop out ไดหรือไม ?

ผิวคอนกรีตทีเ่ กิด Popout สามารถซอมแซมไดโดยขจัดพวกสะเก็ด รองรอย ตางๆ ใหหมด
แลวทําการอุดรูดว ยวัสดุทเี่ หมาะสม อาทิเชน Dry-Pack Mortar หรือ Epoxy Mortar เปนตน แตถา มี
Popout ปริมาณมากๆ ก็สามารถซอมแซมโดยใชวธิ กี ารเทวัสดุซอ มหนาบางๆ (Thin-Bonded Overlay ) ได
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